
Партида: 00035 П У Б Л И Ч Н А ПОКАНА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.ba , е-горОаор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00035 
Поделение: 
Изходящ номер: 08-00-136 от дата 27/11/2015 
Коментар на възложителя: 

AO П 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Община Костинброд 
Адрес 
ул. Охрид № 1 
Град Пощенски код Страна 
гр. Костинброд 2230 Р България 
Място/места за контакт Телефон 
Община Костинброд, гр. 0 7 2 1 68752 
Костинброд, ул. Охрид 1 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Снежа Трендафилова - правоспособен юрист, Анита Кръстанова -
главен счетоводител, Ангел Милчев - юрисконсулт 
E-mail Факс 
kostinbrod.bg@gmail.com 0 7 2 1 68777 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.kostinbrod.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://kostinbrod.bg/archives/8041 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
• Строителство • Д о с т а в к и ^ У с л у г и 
Кратко описание 
Предмет на поръчката: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги 
чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд" 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Дои. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 72720000 
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РАЗДЕЛ III 
Количество или обем (Когато е приложимо) 
Обикновен телефонен пост 18 броя 
Пост от цифровата мрежа с интеграция на услугите ISDN BRA - 4 
броя SIP 12 канала 1 брой 0700 ххххх 1 брой 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 24700 Валута: BGN 
Място на извършване 
Република България код NUTS: BG 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
1.Да се свържат към обществена телефонна мрежа географски номера 
на Възложителя (посочени в приложения списък-№ 1) с минимални 
изисквания и параметри, съгласно настоящото техническо задание. 
Номерата трябва да бъдат запазени. Пренасянето на номерата към 
друг оператор следва да е безплатно за Възложителя. 
2.Осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс 
обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мреж:и и 
към международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни и 
международни разговори и разговори към мобилни оператори, чрез 
използване на телефонна линия. 
3.Да осигури преференциални цени за разговори вътре и извън 
собствената мрежа на оператора, както и безплатни минути за 
разговори във всички фиксирани и мобилни мрежи, включени в 
абонаментната такса. 
4.Да осигури съвместимост между наличното оборудване на 
Възложителя /телефонни терминали, телефонни централи, телефонни 
апарати/ и мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране 
на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, като 
разходите за това се включват само и единствено в предложената 
цена за месечна такса. 
5.Да осигури запазването на съществуващите географски номера, 
ползвани от Възложителя, вкл. вътрешно учрежденски номера и 
запазване на ползваните до момента услуги, като се гарантира 
възможност за преносимост. 
6.Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни 
повиквания - 112 до края на съществуването му. 
7.Осигуряване на Безплатни разговори към национални негеографски 
номера 0800 ххххх и осигуряване на разговори към номера 0700 
ххххх на цената на селищен разговор. 
8.Да се осигури възможност за използване на следните услуги: 
8.1.представяне идентификацията на викания/викащия абонат 
(COLP/CLIP), като пред викания номер следва да се презентира 
географския номер ползван понастоящем, от който се инициира 
повикването; 
8.2.ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR); 
8.3.автоматично входящо избиране на номера от учрежденска 
централа; 
8.4.предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на 
посочените спецификации и да са съвместими с клиентското 
оборудване: 
8.5.Fax съобщения - възможност за изпращане и получаване на факс 
съобщения без да е необходимо Възложителят да заплаща 
допълнително за устройства необходими на кандидата за 
предоставяне на услугата, като Изпълнителят да осигури за своя 
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сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и 
мрежата си, включително инсталиране и конфигуриране на 
допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без 
заплащане на свързаните с това еднократни или месечни такси. 
8.6.пренасочване на повиквания; 
8.7.ограничаване на изходящи повиквания; 
8.8.ограничаване на входящи повиквания; 
8.9.директно повикване; 
8.10.промяна на номер; 
8.11.добавяне и премахване на телефонни постове, ползвани от 
Възложителя, при запазване на тарифите и таксите на услугите; 
8.12.безплатно преместване на телефонен пост от един адрес на 
друг. 
9.Възможност за провеждане на изходящи телефонни разговори в 
направления с не географски номера. 
10.Осигуряване на справочни телефонни услуги. 
11.Възможност, при поискване от Възложителя, да се предложат 
условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги при 
преференциални условия. 
12.Безплатни оригинали на електронни фактури. Фактурите да 
съдържат информация за период на фактуриране, месечни 
абонаментни такси, вид на услугата, стойност на услугата, 
продължителност и стойност на проведените телефонни разговори 
според вида им - селищни, междуселищни, международни, както и 
разговори към други мрежи (за всяка друга мрежа), както и 
детайлизирана справка за изходящи разговори - за всеки проведен 
разговор от всеки абонатен номер. 
13.Да се предоставя информация за метод на тарифиране - условия 
за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на 
начало на тарифиране на разговора, отчитане на продължителността 
на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса 
свързване, то за всички предост 
Критерий за възлагане 
Ш най-ниска цена [EI икономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 
Основен критерий за оценка и класиране на офертата е 
„икономически най- изгодната оферта". 
Оценяването на офертите се извършва по Методика, разработена от 
Възложителя, в която Възложителят е определил показателите, 
относителната им тежест и Методиката за определяне на оценката 
по всеки показател, включително допустимите за него стойности в 
цифрово изражение и оценката му в предварително определени 
граници: 

1.Оценка на ценовите показатели - Оц - 50% тежест 
2.Оценка на брой безплатни минути - Ом - 25% тежест 
3.Оценка на технически показатели - От - 25% тежест 
Крайния брой точки се определя от сборната оценка по всички 
показатели по следната формула - Окр = 0ц*0,5 + 0м*0,25+0т*0,25 
1.Оценка на ценовите показатели - Оц, максимален брой точки -
100 т. 

Оц = CI + С2 + Сз + С4 + С5 + Сб + С7 + С8 

№ по редПоказатели за оценка на офертитеФормули за оценкаБрой 
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точки (максимален) 
1.С1 - Цена на месечна такса (общо за всички постове), в лева 
без ДДС 
CI min — най-ниската ненулева цена от всички предложения 
Ci п- цена на п - то предложение 
Цената на месечна такса е обща за всички телефонни и ISDN 
постове според Списъка от Приложение №1 и остава непроменена за 
целия срок на договора дори при увеличаване или намаляване броя 
в рамките на 20% на абонатите в групата по искане на 
Възложителя. CI min * 10 = С1 

CI п 
В случай, че има предложение/я с цена до 2747.00 лв. вкл: 
предложението/ята с цена до 2747.00 лв. вкл., се оценява/т с 10 
точки, 
за изчислението останалите предложения се използва CI min = 2747 
10 
2.С2 - Цена на първоначална такса свързване при повикване, в 
лева без ДДС* 
*отнася се за разговори извън предложените до 0.11 лв. вкл. - 10 
т. 15 

безплатни минути и без международните разговори, за които 
първоначалната такса трябва да е 0 лв., съгласно раздел Б 
5.3. тире 19 от условията за участие.над 0.11 лв. - 0 т. 
3.Сз - Цена на минута селищен разговор, извън включените 
безплатни минути (средноаритметично между цена на минута 
разговор в собствена мрежа и цена на минута разговор във 
фиксирани мрежи на други оператори), в лева без ДДС 
Сз min - най-ниската ненулева цена от всички предложения 
Сз п- цена на п - то предложение С 3 min 
15 = С 3 

С 3 п 
В случай, че има предложение/я с цена, до 0,02 лева вкл.: -на 
предложението/ята с цена, до 0,02 лева вкл., се дава/т 15 точки, 
за изчислението останалите предложения се използва Сз min = 0,02 
15 
4.С4 - Цена на минута за междуселищини разговори към фиксирани 
мрежи, извън включените безплатни минути (средноаритметично 
между цена на минута разговор в собствена мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани мрежи на други оператори), в лева без ДДС 
С4 min- най-ниската ненулева цена от всички предложения 
С4 п - цена на п - то предложение С 4 min * 
15 = С 4 

С 4 п 
В случай, че има предложение/я с цена до 0,02 лева вкл.: на 
предложението/ята с цена до 0,02 лева вкл., се дава/т 15 точки, 
за изчислението останалите предложения се използва Сз min = 0,02 
15 
5.С5 - Цена на минута за разговори между фиксираните номера на 
Възложителя (група), извън включените безплатни минути, в лева 
без ДДС 
С5 min - най-ниската ненулева цена от всички предложения 
С5 п - цена на п - то предложение С 5 min * 

т. 
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15 = С 5 

С 5 п 
В случай, че има предложение/я с цена до 0,02 лева вкл.: на 
предложението/ята с цена до 0,02 лева вкл., се дава/т 15 точки, 
за изчислението на останалите предложения се използва С5 min = 
0,0215 
6.Сб - Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Теленор, 
в лева без ДДС Сб mm — най-ниската ненулева цена от всички 
предложения 
Сб п- цена на п - то предложениеС б min * 10 = 
С б 

С б п 
В случай, че има предложение/я с цена до 0,13 лева вкл.: - на 
предлож 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 09/12/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00 

Европейско финансиране Да • Не К 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат 
да бъдат получени в профила на купувача, в раздел Публични 
покани, по преписка : ПП - 2015 - 7, с адрес на хипервръзката: 
http://kostinbrod.bg/archives/8041= 
Прогнозната цена е определена по реда на чл.15, ал.2, т.2а от 
ЗОП и е на база действителната обща стойност на подобни 
договори, сключени през предходната финансова година и 
коригирани с предвидените промени по отношение определения 
период. Посочената прогнозна стойност е с 20% ДДС. 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 08/12/2015 дд/мм/гггг 
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